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Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt
energibolag
STK-2019-622
Sammanfattning

Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) inkom den 22 april 2019 med en motion där de
yrkar att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag. Motionen har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden som inkommit med ett yttrande. Stadskontoret har utformat ett förslag
till beslut baserat på stadsbyggnadsnämndens yttrande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Anders Anderssons (V) och Gunilla Ryds (V) motion om att
Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag






Motion av Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) om att starta kommunalt energibolag
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190822 § 209 med Reservation (V) och (M+C)
Tjänsteskrivelse KSAU 200309 Motion av Anders Andersosn (V) och Gunilla Ryd (V) om
att starta kommunalt energibolag(1713184)

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-09
Kommunstyrelsen 2020-04-15
Kommunfullmäktige 2020-04-29
Beslutet skickas till

Motionärerna
Stadsbyggnadsnämnden
Ärendet

SIGNERAD

Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) inkom den 22 april 2019 med en motion där de
yrkar att Malmö stad ska starta ett kommunalt energibolag. Motionen har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden som inkommit med ett yttrande. När nämnden behandlade ärendet
reserverade sig vänsterpartiet samt centerpartiet och moderaterna mot beslutet. Stadskontoret
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har utformat ett förslag till beslut baserat på stadsbyggnadsnämndens yttrande.
Motionens yrkande
Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) yrkar i motionen ”att Malmö Stad ska starta ett
kommunalt energibolag med ovan nämnda uppgifter för att tillfredsställa Malmös och malmöbornas behov av el,
värme och övriga energitjänster”.
Enligt motionen ska bolaget få följande uppgifter:
 köpa och sälja el, värme och övriga energitjänster
 förbereda övertagande/köp av eldistribution och fjärrvärmenät
 utveckla egen produktion av både storskalig och småskalig förnybar energi
 leda arbetet med effektivisering och energibesparingar
Stadsbyggnadsnämnden yttrande
Stadsbyggnadsnämnden anser att frågan om eget energibolag bör utredas närmare, särskilt med
tanke på den osäkra situationen på energimarknaden och ur perspektivet att säkra en
basproduktion av el i regionen. En sådan utredning bör undersöka olika aspekter av
nyetableringen av ett eget energibolag, inte enbart de rent ekonomiska, men även
konsekvenserna i förhållande till befintliga aktörer på energimarknaden och hur deras vilja
påverkas att arbeta för de energi- och klimatmål som Malmö stad sätter.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Initiativ om att starta solcellsbolag för industritak
I oktober 2019 tog kommunledningen initiativ till en utredning om förutsättningarna för att
starta ett kommunalt bolag med uppgift att installera, finansiera och driva solcellsanläggningar på
privata fastighetsägares industritak (STK-2019-1401).
Den 21 oktober beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge stadskontoret i uppdrag att
med stöd av miljöförvaltningen utreda denna fråga och återkomma till kommunstyrelsens
arbetsutskott under första kvartalet 2020. Utredningen har i skrivande stund inte presenterats för
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Stadskontorets bedömning
Precis som motionärerna påpekar är hotande elbrist en betydande utmaning för Malmö och flera
andra delar av Sverige. Efterfrågan på el ökar på grund av bland annat befolkningsökning, stor
nyproduktion av bostäder och en ökad elektrifiering inom transportsektorn. Ökad elanvändning
inom vissa sektorer är dessutom eftersträvansvärd eftersom det har möjlighet att bidra till
minskade koldioxidutsläpp genom att ersätta fossila bränslen.
1991 sålde Malmö stad det kommunala energibolaget Malmö Energi till Sydkraft. Försäljningen
omfattade el-, fjärrvärme- och gasnätet samt tillhörande produktionsanläggningar i kommunen.
2001 köpte det tyska energibolaget E.ON aktiemajoriteten i Sydkraft som sedan dess är ägare till
elnätet i Malmö. Givet detta beslut har Malmö stad idag ingen storskalig verksamhet för
produktion och distribution av energi. Att starta ett energibolag hade således inneburit att bygga
upp en verksamhet från grunden och krävt uppköp av befintliga energiaktörers
produktionsanläggningar och distributionsnät i kommunen.
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Att starta ett kommunalt energibolag hade inneburit stora initiala investeringar för Malmö stad,
men hade så klart med tiden även kunnat generera intäkter till kommunen vid lönsamhet. Den
befolkningsökning som skett i Malmö under senare år och som bedöms fortsätta framöver
kräver stora kommunala investeringar i bland annat verksamhetslokaler för samhällsservice,
exploatering för nya bostäder och utbyggd infrastruktur. Givet de stora investeringsbehov som
finns måste Malmö stad noga överväga och prioritera vilka investeringar som kommunen gör.
Vissa investeringar är nödvändiga för att vi som kommun i takt med en växande befolkning ska
leva upp till de krav som ställs på oss i nationell lagstiftning. Exempelvis måste kommunen
säkerställa att det finns tillräckligt många platser i för- och grundskolan och inom
omsorgsverksamheten. Tillverkning och distribution av energi är inte en obligatorisk verksamhet
för kommunen, men kan så klart bidra med flera värden för kommuninvånarna.
Stadskontorets samlade bedömning är att de problem som adresseras i motionen bäst hanteras
genom samarbete med energimarknadens aktörer, fortsatt arbete med energieffektiviseringar och
ökad användning av förnyelsebar energi i kommunens egen verksamhet samt att påtala behovet
av en skyndsam utbyggnad av stamnätet för nationella beslutsfattare. Stadskontoret anser
dessutom att utredningen gällande ett kommunalt solcellsbolag bör avslutas innan staden vidtar
några nya initiativ på detta område.
Stadskontorets förslag
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen som
besvarad.
Ansvariga

Heléne Norberg Avdelningschef
Eva Marie Tancred Ärendekoordinator
Andreas Norbrant Stadsdirektör

